


القسم : الفنون التشكيليةالكلية : الفنون الجميلة

الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 360 في 28/6/2004

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول89،89فرح امجد حميد 1
االول85،11نادية محمد محمد شيت 2
االول83،54مروان فتحي هادي 3
االول82،81ايمان عبد المجيد محمد 4
االول82،73رؤى فرج موسى 5
االول82،45امامة عبد الوهاب محمد 6
االول81،79سوسن موفق عبد القادر 7
االول81،28غزوان ياسين محمد 8
االول79،92هاني آامل بطرس 9
االول78،65ايشان محمد صالح حمدي 10
االول78،39عطاء زياد حسن  11
االول77،81لمياء محسن عبد جلو12
االول77،48اشرف حازم محمد  13
االول77،38شيماء وليد حمادي 14
االول76،98عبير يوسف محمود 15
االول76،68ندى سالم الياس 16
االول76،42محمد بحر الياس علي 17
االول75،68وسيم صباح شابا 18
االول75،52عمار سعداهللا عبد الرزاق19
االول75،26سؤدد نمرود عزيز 20
االول75،06ربيع علي احسان  21
االول 74،88سناء جودت جاراهللا 22
االول74،23عمر طالل حسن 23
االول 74،14عمار وعداهللا اسماعيل 24
االول73،97عالء سالم محمد 25
االول73،94جيهان صبيح ايشوع يونو26
االول73،66رجاء عبد الرحمن ابراهيم 27
االول72،27لؤي محفوظ مصطفى 28
االول71،15صخر آنعان عبد الرحمن 29
االول70،74مروان طارق حمادي 30
االول70،4علي جاسم رجب الطائي31
االول70،18عمر عيد االله جبوري32
االول69،78احمد محمود احمد33
االول69،43علي عبد الجبار مصطفى34
االول 69،03طه عبد الجبار طه35

الجامعة : الموصل

الدراسة : ( صباحي )

سنة التخرج : 2004-2003



االول68،31هبة بهنام صليوة36
االول 67،8انمار طارق شيت37
االول67،29امانج بهنام متي38
االول65،88زياد طارق طه39
االول65،63عمار سلطان شحاذة40
االول 65،28محمود طه خلف41
االول 64،1وسيم يوسف مجيد42
االول63،74عاصم يحيى محمد ياسين43
االول 62،53صهيب طالل عبد44
االول 62،39ماهر خزعل يوسف احمد45
االول51،03انمار لويس منصور46

القسم : الفنون المسرحيةالكلية : الفنون الجميلة

الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 360 في 28/6/2004

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول77،12توني عبد حزقيال  1
االول 76،33وسام دخيل صادق 2
االول 76،07محمد يونس سعيد 3
االول 73،99احمد حازم محمد 4
االول 69،36نسيم خضر عبو 5
االول 68،61سليك سالم حسين 6
االول 66،87محمود زغيتون عبوش 7
االول 66،04ميرفن موفق آره بيت 8
االول 64،22عدنان محمود قاسم  9
االول 63،38ضياء خضر زيدان 10
االول61،34خالد وليد ابراهيم 11

الدراسة : ( صباحي )

سنة التخرج : 2004-2003

الجامعة : الموصل





القسم : الفنون التشكيليةالكلية : الفنون الجميلة

الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 500 في 2/10/2004

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني 64،35فالح حسن محمد 1
الثاني 62،2بشار سالم صابر 2
الثاني61،05ميسون حسن محمد 3

القسم : الفنون المسرحيةالكلية : الفنون الجميلة

الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 500 في2/10/2004

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني66،05اوجين عما نؤيل آورآيس 1

الدراسة : ( صباحي )

سنة التخرج : 2004-2003

الجامعة : الموصل

الدراسة : ( صباحي )

سنة التخرج : 2004-2003

الجامعة : الموصل


